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Türkiye-Kırgızistan İş Forumu 

21 Kasım 2019, İstanbul  

 

Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn. Fuat Oktay, 

Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Sn. Kubatbek Boronov,  

Sayın Bakanlarımız ve Büyükelçilerimiz,  

TOBB ve TİM Başkanlarımız,  

Türkiye ve Kırgızistan İş Dünyasının Başkan ve Temsilcileri, 

Değerli Basın Mensupları, 

 

Orta Asya’nın güzel ikliminden 9. Dönem KEK toplantısı vesilesiyle 

gelen Kırgız misafirlerimizi ülkemizde ağırlamanın memnuniyetiyle, sizleri, 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-DEİK adına saygıyla selamlıyorum.  

‘’Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur’’ demiş atalarımız. 

Bunun Kırgız dilindeki karşılığı ise, ‘’Eki too koşulbayt, eki el koşulat.’’. 

Geçen yıl 1-2 Eylül tarihlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte 

Bişkek’te İş Formumuzu düzenlemiştik, bugün Kırgız dostlarımızı 

ağırlıyoruz.  

Ülkemiz, 1991 yılında Kırgız Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ilk tanıyan 

ülke… Aynı yıl, DEİK Türkiye-Kırgızistan İş Konseyimizin kurulması da 
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ayrıca önemli. İş Konseyimiz faaliyetlerine, karşı kanadı Kırgızistan 

İşadamları Birliği ile ortak çalışarak devam ediyor. 

Türk özel sektörünün dış dünyaya açılan penceresi olan DEİK, 34 

yıldır, çalışmalarını gönüllülük esasıyla sürdüren, bir iş platformu. Ülkeler 

arası yatırım ve ticareti artırmak için “ticari diplomasi” anlayışıyla 

çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Tüm dünyaya yayılmış, 146 iş konseyimiz var. Bu yapımızın çok 

önemli bir güç olduğuna inanıyor ve Türk, Kırgız, Japon, Rus gibi ayırımlar 

yapmadan, tüm iş insanlarımızı, bu önemli networkumuzdan faydalanmaya 

çağırıyorum. 

Son 5 yıllık dönemde, Kırgızistan ile karşılıklı ticaret hacmimiz 500 

milyon $’ın altında seyrediyor, ancak ikili ticaret hedefimiz 1 Milyar $, 

demek ki daha çok çalışacağız. 

Geçtiğimiz dönemde, Kırgızistan’ın dünyadan elektrikli cihazlar, 

plastikler ve ayakkabı sektörlerinde ithalatı artarken, Türkiye’den ithalatı ise 

yarı yarıya gerilemiş durumda. Bu sektörlerde Çin’in önemli bir atağı 

olduğunu görüyoruz, yaşadığımız pazar kaybının telafi edileceğini 

umuyorum. Diğer taraftan, Kırgızistan’ın Türkiye’ye ihracatında da, başta 

fasulye ve pamuk olmak üzere, tarım ürünlerinde ek potansiyelin olduğuna 

inanıyorum. 

Kırgızistan'ın Avrasya Ekonomik Birliği üyesi olması ve 200 milyon 

nüfuslu bir pazara erişim imkânı sunması da, Türk girişimcileri için önemli 

bir fırsat. 
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Şimdi izninizle, firmaların özel ait talep ve önerileri ayrıca 

değerlendirildiği için, ikili ticaretimizi arttırabilmemize yardımcı olacak, 

Kırgızistan tarafından talebimiz olan 3 hususu dile getirmek istiyorum: 

 Firmalarımız; gümrükleme, kamu kurumları ile yapılan 

anlaşmalar, izin belgelerinin alınması gibi süreçlerin yavaş 

işlediğini ifade ediyorlar. 

 Navlun ücretinin yüksek olması da firmalarımızın dile getirdiği 

konulardan birisi. 

 Kırgızistan Stratejik Yatırım Planı çerçevesinde hayata 

geçirilecek alt yapı projelerinde, Türk Firmalarına pozitif 

ayrımcılık yapılmasını bekliyoruz.  

Gayretimizin önünde hiçbir engelin duramayacağına inanıyor, bu 

duygularla, programımızı teşrif eden, başta Cumhurbaşkanı Yardımcımız 

Sayın Fuat Oktay ve Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Sayın Kubatbek 

Boronov olmak üzere, tüm katılımcılara ve programın hazırlanmasında 

emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.  

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 

 


